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Розділ І. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

 

п. 1.1.1 Інформування про безоплатну правову допомогу 

 

З метою інформування про безоплатну правову допомогу, директор 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Сумській області Олена Демченко брала участь у сесіях Сумської обласної ради, 

які проводились 14.01.2016, 29.01.2016 та 25.03.2016. 

 

п. 1.1.2 Інформування про безоплатну правову допомогу 

 

Участь в колегіях обласних адміністрацій не приймалась. З 2016 року в ОДА 

змінено формат проведення колегій – запрошуються тільки керівники, які 

звітують з визначених тем. 

 

п. 1.1.3 Організація та участь в семінарах, круглих столах,  конференціях та 

інших заходах 

Відбулася робоча зустріч з визначення спільних кроків, спрямованих на 

покращення доступу до безоплатної правової допомоги учасників АТО та членів 

їх сімей, яка пройшла в приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 20.01.2016. Сторони обговорили конкретні шляхи 

співпраці та домовилися про створення мережі партнерів правової допомоги. 

Заступник директора Регіонального центру Валентина Волобуєва розповіла про 

можливості Регіонального центру та місцевих центрів для допомоги учасникам 

АТО та їх родинам, а також навела приклади успішної практики адвокатів 

системи БВПД захисту прав цієї категорії громадян. 

 
Фото 1 Робоча зустріч 20.01.16 

 

 

Заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Сумській області Валентина Волобуєва 11.03.2016 

виступила з лекцією на навчанні для працівників Державної фінансової 

інспекції. 
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Під час лекції на тему «Безоплатна правова допомога – соціальна програма 

уряду» мова йшла про розвиток системи безоплатної правової допомоги, а також 

про основні положення Закону України «Про безоплатну правову допомогу», 

реформування Міністерства юстиції України. 

Зокрема Валентина Волобуєва наголосила на тому, що право кожного українця 

на правову допомогу закріплене Конституцією. В свою чергу Закон України 

«Про безоплатну правову допомогу» визначає, що право на безоплатну первинну 

правову допомогу, тобто консультації та інформацію, а також складання 

документів не процесуального характеру, мають усі особи, які перебувають під 

юрисдикцією України. 

 

Фото 2 Лекція «Безоплатна правова допомога – соціальна програма уряду» 

 

Під час візиту в Суми національного експерта місії з оцінювання системи 

безоплатної правової допомоги на відповідність стандартам Ради Європи 

Геннадія Токарева 30.03.2016 відбулися робочі зустрічі з керівництвом та 

працівниками Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Сумській області, а також із адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на Сумщині. Заходи відбулися в рамках проекту 

Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні». 

Основними темами обговорення під час наради із директором Регіонального 

центру Оленою Демченко та заступником директора Валентиною Волобуєвою 

стали робота з адвокатами, алгоритм чергування та якість надання безоплатної 

правової допомоги. 
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Фото 3 Нарада 30.03.2016 

 

 
Фото 4 Візит Геннадія Токарева 

 

п. 1.1.4 Лекції в ЦППК СОДА 

Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Сумській області Олена Демченко 03.03.2016 виступила з лекцією 

«Стан розвитку системи БВПД. ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» на 

навчанні для державних службовців, уперше прийнятих на державну службу в 

апарат та структурні підрозділи Сумської обласної державної адміністрації. А 

18.03.2016 відбулася лекція «Безоплатна правова допомога – соціальна програма 

уряду», яка стосувалася розвитку системи безоплатної правової допомоги, 

основних положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу», 

реформування Міністерства юстиції України. 

 

п. 1.1.5 Виготовлення та поширення інформаційних матеріалів  в 

громадському транспорті, в гуртожитках,  в судах, прокуратурах, 

правоохоронних органах, в закладах охорони здоров’я, інтернатах, дитячих 

будинках, військкоматах, в військових частинах,  в ЦНАПах, в громадських 

приймальнях, юридичних клініках, бібліотеках,  громадських радах 
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Виготовлення не відбувалося за браком коштів. Наявні матеріали поширювалися 

в приміщеннях судів, Прокуратури Сумської області, під час «вуличного 

інформування», під час проведення комунікативних заходів. 

 

п. 1.1.6 Інформування про безоплатну правову допомогу 

Проведення «вуличного» інформування, інформаційних зустрічей з 

населенням 

 

Під час «вуличних інформувань», які відбулися 29.02.2016, 22.03.2016 та 

31.03.2016, працівники Регіонального центру на центральних вулицях міста 

Суми роздавали перехожим буклети «Що таке безоплатна вторинна правова 

допомога та як її отримати?», «Право на безоплатну правову допомогу у 

кримінальному впровадженні» та візитні картки з контактами Регіонального 

центру. Подібні кроки позитивно впливають на правову обізнаність населення. 

 
 

 

Фото 5 Вуличне інформування 

 

п. 1.1.7 Робочі зустрічі з керівництвом прокуратури, судів, правоохоронних 

органів, пенітенціарної служби, органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування та адвокатури 

 

Домовленість про те, що представники Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в Сумській області братимуть участь у 

колегіях правоохоронців була досягнута 20.01.16 під час робочої зустрічі 

заступника директора Регіонального центру Валентини Волобуєвої та 

заступника начальника Головного управління Національної поліції в Сумській 

області Олега Григорова. 21.01.2016 відбулася робоча зустріч в ГУНП в 

Сумській області щодо виконання положень Порядку інформування. 03.03.2016 

мала місце робоча нарада в ГУНП в Сумській області щодо спільних кроків 

щодо виконання Меморандуму про співпрацю між Національною поліцією 

України та Міністерством юстиції України у сфері надання безоплатної правової 
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допомоги. 

 

п. 1.1.8 Інформування про безоплатну правову допомогу. Поширення 

інформації про БПД  шляхом налагодження співпраці з працівниками 

Укрпошти, студентами ВУЗів та іншими закладами освіти 

 

У Сумському базовому медичному коледжі 14.03.16, 15.03.16 та 16.03.2016 

відбулися тематичні зустрічі на тему «Безоплатна правова допомога – соціальна 

програма уряду», в якій взяли участь студенти третього курсу напрямку 

підготовки «медична сестра». 

Директор Регіонального центру Олена Демченко розповіла про розвиток системи 

безоплатної правової допомоги, а також про основні положення Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу». 

Зокрема, мова йшла про реалізацію конституційного права на правову допомогу 

та основні положення Закону України «Про безоплатну правову допомогу».  
 

 

Фото 6 Зустріч 14.03.16 

 

Фото 7 Зустріч 15.03.16 
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Фото 8 Зустріч 15.03.16 

 

Директор Регіонального центру Олена Демченко 17.03.2016 провела тематичну 

зустріч в СНАУ на тему «Безоплатна правова допомога – соціальна програма 

уряду». Олена Демченко розповіла студентам-юристам про те, як кожен 

громадянин може реалізувати конституційне право на правову допомогу, 

познайомила з основними положеннями Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» та перспективами розвитку системи надання безоплатної 

правової допомоги. 

Право на безоплатну первинну правову допомогу, а саме консультації та 

допомогу в складанні документів не процесуального характеру, мають усі особи, 

які перебувають під юрисдикцією України. А безоплатну вторинну правову 

допомогу можуть отримати категорії осіб, визначені у Законі «Про безоплатну 

правову допомогу». 

 

Фото 9 Зустріч 17.03.16 
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Фото 10 Зустріч 17.03.16 

 

п. 1.12 Створення контакт центру при Сумському МЦ 

 

З 01.02.2016 відділ забезпечення роботи контактного центру системи БВПД 

(шт.чис. – 20 од.) введено у штат Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Сумській області. 

 

Розділ ІІ. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної 

правової допомоги 

 

п. 2.1.1 Здійснення моніторингу виконання адвокатами, що залучаються до 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, зобов’язань, визначених 

у контракті  

Організація та проведення системної роботи щодо отримання відповідної 

інформації від адвокатів та клієнтів по виданим дорученням 

 

Щомісячно ведеться системна робота щодо отримання відповідної інформації 

від адвокатів та клієнтів по виданим дорученням. 

Щомісячне узагальнення здійснено 18.01.2016,  15.02.2016, 15.03.2016. 

 

п. 2.1.2 Моніторинг адвокатів в судових засіданнях суду першої інстанції та 

в апеляційному суді Сумської області 

 

Проведено 18 моніторингів, а саме: 

1. 09.02.2016 Апеляційний суд Сумської області, адвокат Борох 

2. 09.02.2016 Апеляційний суд Сумської області, адвокат Лазун 

3. 09.02.2016 Апеляційний суд Сумської області, адвокат Литовченко 

4. 11.02.2016 Апеляційний суд Сумської області, адвокат Дем'яненко 

5. 11.02.2016 Апеляційний суд Сумської області, адвокат Волкова 
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6. 11.02.2016 Зарічний районний суд м. Суми, адвокат Сітайло 

7. 01.03.2016 Апеляційний суд Сумської області, адвокат Калантаєнко 

8. 01.03.2016 Апеляційний суд Сумської області, адвокат Матеко 

9. 01.03.2016 Апеляційний суд Сумської області, адвокат Овчинникова 

10. 15.03.2016 Зарічний районний суд м. Суми, адвокат Сітайло 

11. 15.03.2016 Зарічний районний суд м. Суми, адвокат Шестов 

12. 15.03.2016 Зарічний районний суд м. Суми, адвокат Косолап 

13. 15.03.2016 Зарічний районний суд м. Суми, адвокат Третьяков 

14. 29.03.2016 Апеляційний суд Сумської області, адвокат Овчинникова 

15. 29.03.2016 Апеляційний суд Сумської області, адвокат Іващенко 

16. 29.03.2016 Апеляційний суд Сумської області, адвокат Прихожай 

17. 29.03.2016 Апеляційний суд Сумської області, адвокат Прокоп'єва 

18. 29.03.2016 Апеляційний суд Сумської області, адвокат Черняк. 

 

п. 2.1.3 Моніторинг здачі адвокатами звітів по виконаним дорученням  
 

Двічі на місяць ведеться системна робота щодо здачі адвокатами звітів по 

виконаним дорученням. 

Здійснено узагальнення: 04.01.2016, 29.01.2016,  02.02.2016, 15.02.2016, 

01.03.2016, 15.03.2016. 

 

п. 2.2 Звірки з структурними підрозділами УМВС України в Сумській 

області щодо кількості осіб затриманих в адміністративному та 

кримінальному процесуальному порядку 

 

Щокварталу, до 5 числа наступного місяця проводяться звірки з                           

19 територіальними підрозділами ГУНП в Сумській області. Звірку проведено до 

05.04.2016. 

 

п. 2.3.2 Комунікативні заходи 

Провести зустрічі з адвокатами щодо дотримання стандартів якості 

надання БВПД 

 

Була проведена зустріч 17.02.2016 з адвокатами: Смирнова О.Л. – з питання 

застосування Методики оплати розміру винагороди; Гусейнова В.Г., Кубанова, 

А.М. – з питання надання ПД особам, що перебувають у місцях несвободи. 

 

п. 2.3.3 Комунікативні заходи 

Систематизація прикладів та узагальнення інформації  щодо успішного 

захисту та кращих практик адвокатської діяльності   

 

Здійснено 3 узагальнення щомісячно (до 5 числа). 

 

 

Розділ ІІІ. Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну 

досвідом між ними 
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п. 3.1.2 Сприяння обміну досвідом та підвищенню професійної майстерності 

адвокатів 

Вивчення потреби та актуальних тем для підвищення кваліфікації 

адвокатів системи БВПД 
 

05.02.2016 направлено гугл-форми по актуальності тем, 04.03.2016 – узагальнену 

інформацію подано в Дайджест. 

 

п. 3.1.3 Сприяння обміну досвідом та підвищенню професійної майстерності 

адвокатів. Моніторинг навчань та інших заходів що проводяться в регіоні 

та залучення до них адвокатів системи БВПД 
 

Адвокати пройшли навчання 18-19.03.2016 в м.Київ. 

 

п. 3.1.4 Сприяння обміну досвідом та підвищенню професійної майстерності 

адвокатів. Організація та проведення лекцій, семінарів тощо для адвокатів 

системи БВПД спільно з РАУ, ГО з ВНЗ та ін. 

 

Відбулася робоча зустріч з визначення спільних кроків, спрямованих на 

покращення доступу до безоплатної правової допомоги учасників АТО та членів 

їх сімей, яка пройшла в приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 20.01.2016 (більш детально розглянуто в п. 1.1.3). 

На виконання заходів річного Плану надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Сумській області у 2016 році Регіональним центром для адвокатів 

системи 17.02.2015 було організовано одноденний навчальний тренінг на 

тему «Секрети успішного виступу адвокатів перед камерою», проведений Аллою 

Федориною. 

Учасники навчання отримали базові знання для самостійної підготовки до 

інтерв'ю; як тримати себе перед камерою, як відповідати на запитання; як 

правильно організовувати прес-конференції та підбирати аудиторію слухачів; як 

краще фотографувати та фотографуватися для сайту, новин тощо. 
 

 

Фото 11 Тренінг 17.02.16 
 



11 
 

 

Фото 12 Тренінг 17.02.16 

 

п. 3.1.6 Сприяння обміну досвідом та підвищенню професійної майстерності 

адвокатів. Організація та проведення навчальних тренінгів, тематичних 

семінарів тощо. 

 

Було  проведено тематичну зустріч 17.02.2016 з адвокатами щодо Методики 

розрахунків. 

 

Розділ V. Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з 

Регіональним центром з надання БВПД 

 

п. 5.3.1 Оплата та відшкодування послуг адвокатам 

Опрацювання актів надання безоплатної вторинної правової допомоги:  

робота з актами від реєстрації місцевим центром  до оплати 

 

Середній час опрацювання  1 акту (хв.)  – 20 хв. 
 

п.5.4.1 Виявлення, запобігання та вирішення проблем/ризиків 

Інтерв’ювання або анонімне анкетування суб’єктів системи БВПД 

(адвокати) 

 

Проведено анкетування 84 адвокатів.  

 

п.5.4.3 Виявлення, запобігання та вирішення проблем/ризиків 

Інтерв’ювання або анонімне анкетування суб’єктів системи БВПД 

(працюючі працівники центрів) 
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Проведено інтерв’ювання серед працюючих працівників РЦ – 100%. 

п. 5.5 Комунікативні заходи 

Проведення робочих зустрічей з суб’єктами надання БПД з метою 

узагальнення проблем 

 

Відбулася робоча зустріч з визначення спільних кроків, спрямованих на 

покращення доступу до безоплатної правової допомоги учасників АТО та членів 

їх сімей, яка пройшла в приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 20.01.2016 (більш детально розглянуто в п. 1.1.3). 

У ході робочої зустрічі 03.02.2016 в Інформаційному центрі учасників АТО 

представники громадської організації Спілка ветеранів АТО Сумської області, 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в 

Сумській області дійшли згоди щодо роботи виїзної юридичної приймальні для 

учасників АТО та членів їх родин. 

Проводяться спільні кроки з ГО «Правозахист». Уже відбулися перші виїзди 

мобільної групи, до складу якої входять як представники громадської 

організації, так і Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

Також пройшло перше засідання робочої групи щодо реалізації проекту 

«Інтеграція первинної і вторинної безоплатної правової допомоги як гарантія 

доступу до якісних юридичних послуг для жителів Сумського, Білопільського та 

Краснопільського районів Сумської області». 

У ході засідання 09.02.2016 представники Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, а також Сумського місцевого центру і 

громадської організації обговорили графік виїзних прийомів громадян, 

спланували проведення першого великого заходу – семінару для представників 

громадських організацій, органів місцевого самоврядування, юристів-практиків 

на тему «Організація системи надання безоплатної вторинної правової допомоги 

для територіальних громад: реалії, можливості, перспективи». 

Метою проекту «Інтеграція первинної і вторинної безоплатної правової 

допомоги як гарантія доступу до якісних юридичних послуг для жителів 

Сумського, Білопільського та Краснопільського районів Сумської області», що 

здійснюється громадською організацією «Громадянське бюро «Правозахист» в 

партнерстві з Сумським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за підтримки Програмної ініціативи Права людини та 

правосуддя Міжнародного фонду «Відродження» є створення ефективності 

системи надання безоплатної правової допомоги для сільських громад 

Сумського, Білопільського та Краснопільського районів, а також жителів 

районних центрів Білопілля і Краснопілля та міста Суми шляхом інтеграції 

первинної та вторинної правової допомоги. 
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Фото 13 Засідання 09.02.2016 

 

Представники Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області 

17.03.2016 взяли участь у презентації східного офісу МФ «Відродження». На 

заході йшла мова про систему безоплатної правової допомоги, яку довгий час 

підтримує програмна ініціатива «Права людини і правосуддя» цього фонду. 

Зокрема, громадська організація «Громадське бюро «Правозахист» успішно 

реалізувала низку проектів, що стосуються правозахисної діяльності, надання 

якісної первинної правової допомоги. Зараз триває реалізація 

проекту  «Інтеграція первинної і вторинної безоплатної правової допомоги як 

гарантія доступу до якісних юридичних послуг для жителів Сумського, 

Білопільського та Краснопільського районів Сумської області». Виконавці цієї 

ініціативи – ГО «Громадське бюро «Правозахист» та Сумський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

п. 5.6 Підвищення кваліфікації працівників МЦ 

Семінари, тренінги, тематичні навчання, майстер-класи 

 

У Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Сумській області 27.01.2016 відбулося навчання для працівників відділів 

організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з 

адвокатами місцевих центрів. Метою проведеного навчання стало закріплення та 

удосконалення теоретичних та практичних навичок застосування методики 

обчислення розміру винагороди адвокатів, обговорення спірних питань, які 

виникають під час здачі звітності адвокатами, та підбиття підсумків роботи за 

2015 рік. 
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Фото 14 Навчання 27.01.2016 

 

Для вдосконалення майстерності 29.01.2016 було проведене навчання для 

інтеграторів з написання інформаційних матеріалів для веб-сайту. 

У Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Сумській області 29.02.2016 пройшло навчання для працівників Регіонального і 

Сумського місцевого центрів з тайм-менеджменту (психологічний тренінг 

«Виявлення, запобігання та вирішення проблем/ризиків професійної діяльності». 

Тема «Ефективна організація професійної діяльності»), яке провела завідувач 

навчально-методичного центру психологічної служби Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти Ірина Марухина. 

 

 
Фото 15 Тренінг із тайм-менеджменту 
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Працівники Регіонального та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Сумській області 11.03.2016 взяли участь у внутрішньому 

навчанні працівників РЦ «Заповнення декларацій про майно, доходи за 2015 

рік». 

Навчання, яке відбулося згідно з планом внутрішніх навчань Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області, 

провела начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 

діяльності та інформації Оксана Коваленко. 

 

Фото 16 Внутрішнє навчання 

 

У Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Сумській області 28.03.2016 було проведено тренінг «Виявлення, запобігання та 

вирішення проблем/ризиків професійної діяльності» на тему «Психологічні 

аспекти спілкування з клієнтами». 

Навчання провела завідувач навчально-методичного центру психологічної 

служби Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Ірина Марухина. 

Психолог розповіла про те, що зазвичай зустрічається чотири типи клієнтів: 

розгублений, агресивний, раціональний та імпульсивний. Спілкування з кожним 

із цих типів має свої особливості, знаючи які можна вберегти себе від 

маніпуляцій, даремної втрати часу та найкраще задовольнити потреби клієнта. 

Також під час тренінгу розібрали основні методи маніпуляції, обговорили 

методи боротьби з маніпуляторами. 
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Фото 17 «Психологічні аспекти спілкування з клієнтами» 
 

п. 5.7.1 Робота колегіальних органів. Організація засідань Керівної ради 

 

Організовано проведення Керівної ради. 12.03.2016 вих.№ 174 надіслано на 

адреси МЦ листи-запрошення з планом роботи Керівної ради, яка запланована 

на 24.03.2016. Для проведення підготовлено роздаткові матеріали. 

 

п. 5.7.3 Робота колегіальних органів. Участь у засіданнях Керівної ради 

 

Керівну раду проведено 24.03.2016. Складено протокол засідання. 

З початку року спостерігається стала динаміка як у зростанні кількості клієнтів 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, так і у 

кількості прийнятих звернень. Станом на 22 березня місцевими центрами 

зареєстровано 1786 звернень клієнтів (IV квартал 2015 року – 1820). 

Також під час наради було вивчено пропозиції щодо переведення основних 

засобів та приміщень на баланс чи надання їх в оренду відповідним місцевим 

центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що знаходяться на 

балансі Головного територіального управління юстиції Сумської області, для 

забезпечення роботи бюро правової допомоги. 

 

 
Фото 18 Керівна рада 
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п. 5.8.2 Загальне планування та звітність.  

Затвердження звіту про виконання плану роботи Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області на IV 

квартал 2015 року 

 

Виконано – 14.01.2016 

 

п. 5.8.2 Загальне планування та звітність. 

Затвердження плану роботи Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Сумській області на IІ квартал 2016 року 

 

Виконано – 25.03.2016 

 

 

Розділ VІ. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру 

до виконання його функцій 

 

п.6.1.1  Залучення адвокатів до системи  БПД  

Проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи серед адвокатів щодо 

умов співпраці з системою БПД 

 

Інформація надавалась під час ТВ та радіо передач, робочих зустрічей, 

комунікативних заходів. 

 

п. 6.1.2 Залучення адвокатів до системи  БПД 

 

Участь у складі конкурсної комісії ГТУЮ (дистанційно) – доручення КЦ та РЦ 

для участі не  надавались. 

 

п. 6.3 Організація системного аналізу  звернень громадян, підготовка та 

систематична актуалізація юридичних консультацій для вирішення 

типових проблемних питань 

Обробка та систематизація даних та узагальнення: 

 

- напрацювання пропозицій щодо удосконалення їх діяльності та доведення 

до відома ОМС та ОВВ 

 

Проведено роботу з ГУНП у Сумській області щодо правильності оформлення 

постанов слідчих та щодо взаємодії в рамках укладеного Меморандуму про 

співпрацю по непорушенню суб’єктами подання інформації Порядку 

інформування. 

 

- напрацювання пропозицій щодо внесення змін до нормативної бази 
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1. Подано пропозиції до проекту Типового Положення про бюро правової 

допомоги (вих.№232 від 04.04.2016) 

2. Подано пропозиції до проекту змін до Положення про центри з надання БВПД 

(вих.№232 від 04.04.2016). 

 

п.6.4.1  Розвиток персоналу 

Участь у семінарах, тренінгах тощо, організованих Координаційним 

центром з надання правової допомоги 

 

21-24.01.2016 – навчання  для головних бухгалтерів по «1-С бухгалтерія» 

(Ведрушкіна Є.І). 

17-20.03.2016 – тренінг для адвокатів з питань правової допомоги учасникам 

бойових дій на Сході України (Волобуєва В.Г.). 
 

п.6.4.2  Розвиток персоналу 

Внутрішні навчання працівників 

 

1.Проведено  внутрішні навчання працівників згідно з планом: 29.01.2016, 

15.02.2016, 11.03.2016. 

Позапланово 21.03.2016. 

2. Участь працівників РЦ у психологічному тренінгу «Виявлення, запобігання та 

вирішення проблем/ризиків професійної діяльності»: 

- 29.02.2016  - Тема «Ефективна організація професійної діяльності». 

- 28.03.2016 –Тема «Психологічні аспекти спілкування з клієнтами». 

 

Розділ VІІ. Взаємодія із засобами масової інформації 

п. 7.1.1 Інформаційне супроводження діяльності 

Здійснювати наповнення веб-сайту РЦ та сторінок МЦ, а також оновлення 

наявної на ньому інформації 

 

Всього: РЦ – 107  інформацій, МЦ - 119, з них: 

Суми - 28, Охтирка - 27, Конотоп - 22, Шостка - 42. 

  

п.7.1.3  Інформаційне супроводження діяльності  

 

Здійснювалось наповнення сторінок  центрів у соцмережі Facebook 

 

Всього: РЦ -  67  інформацій, МЦ - 154, з них: 

Суми - 30, Охтирка - 30, Конотоп - 62, Шостка - 32. 

 

п. 7.1.4 Організація співпраці з засобами масової інформації: проведення 

брифінгів 

У Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Сумській області 10.03.2016 відбулася прес-конференція, присвячена реформі 
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Міністерства юстиції України, а саме утворення бюро правової допомоги в 

структурі місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
Фото 19 Прес-конференція 10.03.2016 

 

В Охтирському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 25.03.2016 відбулася прес-конференція, в якій активну участь узяли 

представники Регіонального центру. Мова йшла про підсумки роботи центру та 

про розвиток системи надання безоплатної правової допомоги. 

 

 

Фото 20 Прес-конференція 25.03.2016 
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Про те, які зручності для населення створять запропоновані Мін᾽юстом зміни, 

що мають стати дієвими кроками до створення юстиції за європейськими 

стандартами, йшлося 29.03.2016 у Сумському обласному прес-клубі під час 

спільної прес-конференції Головного територіального управління юстиції у 

Сумській області та Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Сумській області (Демченко О.М. та Свистун І.П.). 
 

п. 7.1.5 - інформаційна розсилка для ЗМІ задля інформування та 

розповсюдження інформаційно-аналітичних матеріалів щодо 

функціонування системи безоплатної правової допомоги серед цільових 

груп населення та суб'єктів права на безоплатну вторинну правову 

допомогу 

 

Інформаційна розсилка проводилася 19.01.2016, 01.02.2016, 24.02.2016 та 

21.03.2016. 

 

п. 7.2.1 Інформаційне супроводження діяльності 

Організація виступів, інтерв’ю у засобах масової інформації: 

- виступи на телебаченні 

 

1. 11.02.2016 – сюжет АТВ (Стегній І.І.) 

2. 17.03.2016 – сюжет ОДТРК (Стегній І.І.) 

3. 23.03.2016 – ефір СТС (Волобуєва В.Г.) 

4. 29.03.2016 – сюжет АТВ (Демченко О.М.) 

5. 29.03.2016 – сюжет ОДТРК  (Демченко О.М.) 

 

п. 7.2.2 -  Інформаційне супроводження діяльності . 

Виступи на радіо 

 

1. 25.02.2016 – «Слобода FM» (Волобуєва В.Г.) 

2. 25.03.2016 – Охтирське радіо (Стегній І.І.) 

 

п. 7.2.3 - публікації у інтернет- ЗМІ 

 

1. Ваш шанс онлайн 19.01.2016 

2. Данкор онлайн 21.01.2016 

3. Данкор онлайн 25.02.2016 

4. Муніципальний портал -  01.03.2016 

5. Муніципальний портал - 12.03.2016 

 

п. 7.2.4 - публікації в друкованих ЗМІ  

 

1. 11.02.2016 – газета «Ярмарок» 
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2. 19.01.2016 – газета «Ваш шанс» 

3. 25.02.2016 – газета «Життя Лебединщини» 

4. 04.03.2016 – газета «Путивльські відомості» 

5. 10.03.2016 – газета «Ярмарок» 

6. 15.03.2016 – газета «Голос Посулля» 

7. 22.03.2016 – газета «Знамя Труда» 

 

п. 7.3.1 - наповнення інформаційного дайджесту системи безоплатної 

правової допомоги в Україні 

 

до КЦ направлено щомісяця до 10 числа – 3 Дайджести 

 

п. 7.4.1 Моніторингова діяльність 

Моніторинг інформаційної присутності центрів у засобах масової інформації 

на регіональному та місцевому рівні 

 

Моніторинг проводився 09.02.2016, 04.03.2016 та 08.04.2016.  

 

п. 7.4.2 Моніторингова діяльність 

Моніторинг офіційного веб-сайту УМВС України в Сумській області щодо 

неповідомлення РЦ про факти затримання осіб та проводити за його 

наслідками листування з правоохоронними органами, інформування КЦ. 

 

Проведено моніторинги та інформування КЦ 03.02.2016 (вих № 73),  03.03.2016 

(вих № 150), 05.04.2016 (вих № 239). 

 


